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چکیده 
به ثمر رساندن کارها با استفاده از روش تیمی ،ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهرهبرداری کامل از
تواناییهای منابع انسانی در اختیار میگذارد .امروزه در جوامع مختلف شواهد فراوانی از موفقیتهای
چشمگیر کار تیمی وجود دارد و بسیاری از سازمانها نیز به پیروی از این تجربهها ،اقدام به انجام
فعالیتهایی در راستای تشكیل تیمهای کاری نمودهاند .هدف این پژوهش تبیین عوامل سازمانی موثر بر
اثربخشی تیمهای کاری میباشد .جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت مدیریت منابع آب و نیروی
ایران که در پروژههای عمرانی این شرکت فعالیت میکنند ،هستند .از این تعداد با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم ،نمونهای به تعداد  811نفر انتخاب شدند .دادههای
پژوهش با استفاده از پرسشنامههای محقق ساخته ،پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامهها جمعآوری
شد .نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان میدهد به منظور نیل به اثربخشی تیمهای کاری میبایست در
سطح سازمان ارزشهای فرهنگی و ابعاد ساختار سازمانی در راستای حمایت از کار تیمی قرار داشته
باشند تا از این طریق سیستمهای سازمانی نیز با توجه به الزامات و شرایط کار تیمی طراحی شوند .این
امر بر فرایندهای تیم تأثیر گذاشته و از این طریق اثربخشی تیم کاری را در سازمان بهبود میبخشد.
روابط بین مؤلفههای یادشده نیز در بخش تحلیل آماری و آزمون مدل پژوهش نشان داده شده است.


مؤلفههای سازمانی؛ مدلسازی

کلیدواژهها :کار تیمی؛ اثربخشی تیم؛ سازمان دولتی؛ 
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.1مقدمه 

مروری گذرا بر شماری از آخرین نظریهها و رویكردهای مدیریتی موید این نكته است که
پایه و اساس هر یک از نظریهها در ارتباط تنگاتنگ با فعالیتهای تیمی است .به نحوی که کار
تیمی محور اصلی اغلب رویكردهای جدید و معروف مدیریتی همانند مدیریت کیفیت جامع،
سازمان شبكهای ،سازمان یادگیرنده ،مهندسی مجدد فرایند کار و تغییر برنامهریزیشده میباشد
( .)Sewell, 1999در حقیقت تیم به عنوان عنصر بنیادی سازمانهای نوین جایگزین فرد در
رویكرد سنتی شده است ( )Gelfand et al., 2007و در بسیاری از سازمانها واحد اصلی ساختار
سازمان تیم است و نه فرد ( .)Devine et al., 1999به بیان دیگر یافتن راهحلهای خالق و
جدید برای مسائل پیچیده دنیای امروز هر روز دشوارتر میشود و افراد و بخشهای مختلف
سازمانها دیگر به تنهایی قادر به حل مشكالت فرارو نیستند .در نتیجه امروزه سازمانهای
مختلف اعم از صنعتی ،بازرگانی ،غیرانتفاعی و دولتی برای بقاء و دوام حیات نیازمند تجدیدنظر و
تحول در سازماندهی کارها و تقسیم وظایف میان اعضاء و کارکنان خود میباشند ( Raymond,
 .)2005بر این اساس در دو دهه گذشته موضوع اثربخشی تیمها به طور چشمگیری مورد توجه
بوده است ( .)Gelfand et al., 2007بنابراین شناسایی عوامل موثر بر بهبود کار تیمی در
راستای پذیرش تغییرات و شناخت مشارکت فعال اجتماعی و تغییر امری اجتنابناپذیر است و
میتواند با کمک به سازمانها در جهت طراحی تیمهای اثربخش و مدیریت کارآمد فرایندهای
تیمی مزیت راهبردی ایجاد نموده و درعینحال برای کارکنان نیز فرصتهای رشد و توسعه
فردی را فراهم آورد (معایر حقیقی فرد و دیگران.)8111 ،
مرور مبانی نظری مرتبط با کار تیمی در سازمان نشان میدهد تاکنون توافق جمعی بین
پژوهشگران در خصوص عوامل کلیدی موثر بر اثربخشی تیم و موفقیت آن حاصل نشده است.
دالیل عمده این امر به شرح زیر است (معایرحقیقی فرد و دیگران:)8111 ،
 .8تیمها ذاتاً سیستمهای پیچیده اجتماعی هستند .لذا وابستگی درونی عوامل موثر بر آنها را
تبدیل به موضوعات پیچیده برای تحقیق و پژوهش مینماید؛
 .0تیمها در زمینههای سازمانی مختلفی موجودیت دارند که بر رفتار آنها تأثیرگذار است .این امر
اعتبار آزمایشهای کار تیمی را که در محیطهای کنترل شده صورت میپذیرد محدود میسازد؛
 .1تیمها به روشهای پیچیدهای توسعه مییابند .در نتیجه الگوها باید اثرات پویایی توسعه تیم را
بر متغیرهای موثر بر عملكرد در نظر گیرند؛
 .7از آنجا که تیمها نسبت به اطالعات ،ایدهها و تأثیرات خارجی همانند یک سیستم باز عمل
میکنند ،لذا میبایست الگوهای این تأثیرات را به طور پیوسته در نظر گیرند.
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طی سالهای اخیر نقش تیمها در مطالعات سازمانی افزایش چشمگیری داشته است .این
افزایش از توسعه مفهوم تیم و کار تیمی در سازمانهای نوین ناشی میشود .به بیان دیگر عمده
کاربرد تیمها در سازمانهای نوین در جهت پاسخ سریع به چالشهای محیطی و همچنین نیاز
سازمان به انعطافپذیری و انطباقپذیری بوده است .عالوه بر این کار تیمی نقش موثری در
افزایش رضایت و تعهد سازمانی کارکنان داشته ( )Steward & Barrick, 2000و سازمان را
نیز به اهدافش نزدیک تر میسازد ( .)Doolen et al., 2003شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی
تیمهای سازمانی موضوعی کلیدی و اساسی در مطالعات کار تیمی به شمار می رود و بر این
اساس مدلهای مختلفی تا کنون با هدف شناسایی عوامل کلیدی کار تیمی در سازمانها انجام
شدهاند و رابطه آنها با موفقیت تیم نیز مورد بررسی قرار گرفته است .با این وجود مرزبندی
عوامل مختلف تأثیرگذار بر اثربخشی کار تیمی در سازمانها و عملیاتی نمودن این عوامل همواره
یكی از محدودیتهای پژوهشهای عملی در این حوزه بوده است .به منظور نیل به اثربخشی
تیمهای کاری میبایست سیستمهای سازمانی را در جهت حمایت از کار تیمی نهادینه کرد.
مدیریت هر سازمانی به تنهایی قادر به برنامهریزی و اجرا برای تحقق اهداف سازمان نمیباشد،
بلكه در سایه مشارکت و استفاده از توان فكری و تخصصی کارکنان میتواند به موفقیتهای
مورد نظر برسد .وقتی مدیریت سازمان اعتقاد عملی به کار تیمی و استفاده از نظر و فكر کارکنان
داشته باشد ،این اعتقاد تا اعماق سازمان نفوذ یافته و به صورت باورهای مشترك و فرهنگ
سازمان در میآید و کار تیمی در عمل شكل میگیرد (سلطانی و پورسینا .)8117 ،برای نمونه
تشكیل تیمهای کاری و درخواست از افراد برای همكاری به عنوان اعضاء تیم در صورتی که
مؤلفهها و سیستمهای کالن سازمانی مبتنی بر عملكرد جمعی و موفقیتهای تیمی باشد و به
جای رقابتجویی حس همكاری و تعاون را در بین افراد تشویق کند امكانپذیر است .بر این
اساس هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل سازمانی تأثیرگذار بر اثربخشی کار تیمی در
سازمان و تبیین روابط بین عوامل شناساییشده میباشد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

مفهومتیم.قبل از شروع تحقیق پیرامون کار تیمی در سازمان میبایست مفهوم تیم به طور
دقیق تعریف شود .یک تیم کاری متشكل از گروهی کوچكی از افراد است که عهدهدار انجام
یكسری وظایف مكمل بوده و همگی در قبال نیل به یک هدف مشترك متعهد و مسئول هستند
( .)Katzenbach & Smith,1993در جدول زیر برخی از مهمترین تعاریف تیم مطرح شده
است.
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جدول  .8تعاریف تیم
ناممحقق/محققان

سال

تعريفتیم

Sundstrom et al.

1990

گروه کوچكی از افراد که در جهت دستیابی به پیامدهای سازمانی
مسئولیتهای خود را تقسیم میکنند.

Bartol & Hagmann

1992

Baker& salas

8330

Cohen and Bailey

1997

Brannick & Prince

1997

Sacco

0220

Gilley et al.

0282

گروهی از کارکنان که میبایست به منظور شناسایی مشكالت ،آگاهی از
نحوه حل مشكالت و انجام اقدامات الزم در سازمان با یكدیگر تشریک
مساعی داشته باشند.
مجموعهای متمایز از دو یا چند نفر است که به طور پویا ،به هم وابسته و
انطباقی در جهت نیل به اهداف ،ارزشها و فعالیتهای مشترك با یكدیگر
در تعامل هستند.
مجموعه ای از افراد که وظایفشان به یكدیگر وابسته است ،در جهت نیل به
اهداف مسئولیتها را با یكدیگر تقسیم میکنند و در یک سیستم اجتماعی
بزرگتر دارای هویت مشترك میباشند.
دو یا تعداد بیشتری از افراد هستند که به منظور نیل به اهداف از پیش
تعیینشده و تسهیم شده ضمن برخورداری از وظایف متفاوت و مختلف با
یكدیگر تشریک مساعی دارند.
مجموعهای از افراد که با برخورداری از ویژگیهای متفاوت به منظور نیل به
اهداف سازمانی به طور مشترك بر روی یک وظیفه و کار مستقل از یكدیگر
کار میکنند.
مجموعهای از حداقل دو همكار ،با وظایف متمایز از یكدیگر.

در نهایت میتوان گفت تیم کاری کارآمد تیمی است که وظایف و مسئولیتهای اعضاء آن
از یكدیگر قابلتفكیک است .اما درعینحال فعالیتهای شغلی افراد به یكدیگر وابستگی متقابل
داشته باشد ،به نحوی که میتوان ضمن ارزیابی عملكرد تکتک اعضاء مسئولیت جمعی آنها در
قبال عملكرد نهایی تیمها را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
تفاوت تیم و گروه .بیش از یک قرن است که روانشناسان و جامعهشناسان در بسیاری از
تحقیقات خود به بررسی مفهوم گروه مشغول هستند ( .)Stewart et al 1999گروه عبارت است
از دو یا چند نفر که با یكدیگر در تعامل هستند ،بر یكدیگر تأثیر میگذارند و درعینحال از
یكدیگر تأثیر میپذیرند .براین اساس ترکیب یک گروه عبارت است از هویت تفهیم شده،
وابستگی متقابل ،تعامالت شخصی ،اهداف مشترك ،روابط ساختار یافته و تأثیرگذاری متقابل .در
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نتیجه میتوان گفت مفهوم گروه کاری مشابه مفهوم تیم میباشد .گازو و دیكسون)8331( 8
گروه کاری را اینگونه تعریف میکند :
«یک گروه کاری از افرادی ساخته میشود که خودشان را به عنوان یک موجودیت اجتماعی
میبینند و از دید دیگران نیز اینگونه دیده میشوند .اعضاء یک گروه کاری به همدیگر وابسته
هستند و این امر به خاطر ماهیت وظایفی است که اعضاء آن انجام میدهند ،یک گروه کاری به
تیمهای اجتماعی بزرگتر نیز (همچون سازمان و جامعه) تعلق دارند و وظایف آنها بر دیگران
تأثیرگذار است (مثل مشتریان و همكاران)» .براین اساس میتوان گفت تیمها انواع خاصی از
گروهها هستند .یک تیم شكل بسیار توسعهیافته از گروه است و از ویژگیهایی همچون
دستورالعمل و مسئولیتهای تسهیم شده برخوردار است ( .)Cohan& Bailey 1997یک تیم
گروهی است که از سطح باالیی از وابستگی و انسجام برخوردار است .درحالیکه یک گروه از
تعامالت حداقل دو نفر شكل می گیرد اما یک تیم از انسجام بیشتری نسبت به گروه برخوردار
است ،زیرا اعضاء تیم اهداف و تعهدات مشترکی دارند (. )Katzanbach and Smith,1993
در نهایت آنكه شناسایی و بررسی تفاوت بین تیم و گروه حائز اهمیت بسیاری است .تیمها
معموالً در محیط کار شكل میگیرند و براین اساس نیز بیشتر توسط محققان مدیریتی ،سازمان و
محققان مطالعات صنعتی مورد بررسی قرار میگیرند .درحالیکه گروهها بیشتر توسط روانشناسان
اجتماعی مورد مطالعه قرار میگیرند (البته ذکر این نكته نیز ضروری است که محققانی که واژه
«گروه کاری» را مورد استفاده قرار میدهند فیالواقع همان مفهوم «تیم» را مد نظر دارند) .براین
اساس میتوان گفت تیمها نوع خاصی از گروهها بشمار میروندی ،به نوعی که گروهها در هر
موقعیت اجتماعی و مكانی میتوانند تشكیل شوند (به عنوان نمونه گروهها ضرورتاً فقط در محیط
کار نیستند) و همچنین لزوماً گروهها اهداف خاص و مشخصی ندارند ( .)Sacco, 2002در جدول
زیر برخی از مهمترین تفاوتهای تیم و گروه مطرح شدهاند.

1. Guzzo & Dickson
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جدول  .0تفاوت بین تیم و گروه (سلطانی و پورسینا.)8117 ،
ويژگی

گروه

چارچوب زمانی
کارکرد
اهداف
مسئولیتها
پاسخگویی

دلبخواهی و قراردادی ،ناهماهنگ و فاقد
پیوستگی
مستمر
کلی یا متعدد
کلی ،متعدد یا مبهم
کلی یا مشترك
مبهم و توزیعشده

ارتباط

ضعیف

پیوندها
انگیزش
عضویت
اندازه
جای دادن عضو جدید
رهبری

عالیق مشترك
ضعیف
متنوع ،کنشهای متعدد و نسبتاً آزاد
بزرگ یا کوچک
اختصاصی
ضعیف

ماهیت

تیم
باانگیزه ،پیوند محكم و اداره شده
مقیاس زمانی مشخص
تكلیف ویژه و مشخص
مشخص ،واحد و تعریفشده
تخصیص درونی نقشها و مسئولیتها
در راستای اهداف عملكرد
میزان باالی کنش متقابل و وابستگی
متقابل
اهداف و تعهد مشترك
قوی
انتخابشده و یک دست یا مكمل
نسبتاً کوچک
سازماندهیشده
شفاف و واضح

تیمهایکاری.اثربخشی تیم عبارت است از خروجیهای حاصل از فعالیت تیمها در
اثربخشی 
شرایطی که مطابق با استانداردهای از پیش تعیینشده باشد .براین اساس تیمهای اثربخش
میبایست قابلیت اعضاء را جهت کار با یكدیگر بهبود بخشند ( .)Kwak, 2004اثربخشی کار
تیمی زمانی افزایش مییابد که بین ساختار تیم و محیط آن تطابق وجود داشته باشد .بر این
اساس یک تیم اثربخش تیمی است که فرهنگ ،ساختار و مدیریت آن به شیوهای سازماندهی
شده باشد که از طریق آن تحقق اهداف تیم امكانپذیر باشد ( .)Hammond, 2008از دیدگاه
هكمن ( )8311اثربخشی کار تیمی از سه عنصر تشكیل شده است ) :(Klein et al., 2009
 .8عملكرد فعلی تیم ،که نوعاً بر مبنای شاخصهای عینی و ذهنی سنجش بهروری قرار دارد؛
 .0تیمها و اعضاء آن ،جهت انجام فعالیت و همكاری مشترك با یكدیگر؛
 .1حدی که اعضاء تیم از عضویت در تیم و فعالیت در آن احساس خشنودی و رضایت خاطر
دارند .
8
از دیدگاه کوهن و بایلی ( )8331اثربخشی تیمهای کاری دارای سه بعد مختلف میباشد.8 :
اثربخشی عملكرد که در قالب کیفیت و کمیت خروجیها ارزیابی میشود؛  .0نگرشهای اعضاء
تیم و  .1پیامدهای رفتاری ناشی از کار تیمی .اثربخشی عملكرد تیمهای کاری در قالب مواردی
1. Cohen & Bailey
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همچون کارایی و بهرهوری در زمان ،کیفیت ،رضایت استفادهکنندگان از کاال و خدمت سازمان و
نوآوری سنجیده میشود .نگرش اعضاء تیم در قالب عواملی همچون رضایت کارکنان ،تعهد و
اعتماد آنها به مدیریت تیم مورد ارزیابی قرار میگیرد و در نهایت شاخصهای رفتاری اثربخشی
تیمهای کاری بر اساس میزان غیبت ،جابجایی و ترك خدمت کارکنان مورد سنجش قرار
میگیرد .
8
هكمن ( )0220نیز ویژگیهای تیمهای اثربخش را در  1قالب کلی مورد بررسی قرار
میدهد:
 .8همه تیمها می بایست از اهداف شفاف و مشخصی برخوردار باشند .تا بر اساس آن بتوانند
فعالیتهای خود را تنظیم نموده و عملكرد خود را ارزیابی کنند؛
 .0همه تیمها می بایست از یک رهبری اثربخش و کارآمد برخوردار باشند .رهبری که قادر باشد
روابط درون تیمی و میان تیمی را به خوبی هدایت نموده و اعضاء تیم را در مسیر نیل به اهداف
سوق دهد .همچنین رهبر تیم باید تعامالت درون تیمی را تسهیل نموده و در شرایط بروز هرگونه
تعارض و مشكل به یاری اعضاء تیم بشتابد؛
 .1تیمها میبایستی عهدهدار انجام وظایف و مسئولیتهایی باشند که تیم محور هستند .وظایفی
که پیچیده ،چالشی و مهم هستند و انجام آنها نیازمند تالشهای منسجم اعضاء تیم میباشد؛
 .7تیمها می بایست از منابع و امكانات الزم جهت انجام وظایف خود برخوردار باشند .این منابع
شامل منابع مالی ،فیزیكی و انسانی میباشد؛
 .1در نهایت آنكه تیمها نیازمند محیط سازمانی حمایتگر نیز هستند .محیط سازمانی که قدرت
و اختیار عمل الزم را در اختیار تیمهای کاری قرار میدهد تا با تكیه بر آن اعضاء تیم بتوانند
تصمیمگیری نموده و تصمیمهای خود را اجرا نمایند .برخی از حمایتهای سازمانی شامل حمایت
مدیریت سازمان از فعالیت تیمهای کاری و تیمها و فرهنگ سازمانی تیم محور است.
اثربخشی تیمهای کاری از طریق محدود کردن تعداد اعضاء تیمها ،تدوین دستورالعملهای
الزم ،آموزش مهارتهای کار تیمی به اعضاء ،تسهیل فرایندهای ارتباطی و تنظیم اهداف
عملكردی شفاف میتواند افزایش یابد ( .)Driskell et al., 2006زمانی که چنین شاخصهایی
برای تیم های کاری وجود داشته باشد اعضاء تیم کمتر به سوی رفتارهای مخرب و منفی ناشی از
کار جمعی مثل از زیر کار شانه خالی کردن متمایل میباشند ( .)Gibson, 2009یكی از دالیلی
که افراد در محیطهای کار جمعی و تیمی ممكن است تمایل داشته باشند که از زیر کار شانه
خالی کنند ،این است که در برخی از فعالیتهای تیمی سهم تکتک اعضاء تیم در عملكرد
جمعی و نقشی که هر یک از آنها در جهت نیل به اهداف داشتهاند مشخص نیست .در چنین
1. Hackman
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شرایطی تالش افراد در درون تیم کم میشود و معضل از زیر کار شانه خالی کردن اعضاء
میتواند کاهش یابد .همچنین چنانچه تمامی اعضاء نسبت به تحقق اهداف تیم متعهد باشند،
تصمیمهای آگاهانه اتخاذ شوند ،یک فرایند مشخص برای مدیریت تعارضات درون تیمی تعبیه
شده باشد و یک رویه مشخص برای تبادلنظر و بحث و گفتگوی اعضاء تیم با یكدیگر وجود
داشته باشد اثربخشی تیمهای کاری تا حد بسیار زیادی ارتقاء مییابد .در نهایت ویژگیهای
تیمهای اثربخش را می توان در قالب چند عامل عمده زیر خالصه نمود ( Jones & George,
:)2009
 .8هدفهای شفاف و انگیزشی :تیمهای موفق و اثربخش از اهداف بسیار شفاف و قابلدرکی
برخوردار هستند و بر این باورند که این اهداف ارزشمند و قابل حصول هستند .به بیان دیگر
اثربخشترین تیمها حول اهداف واضح و شفاف سازماندهی میشوند .اهداف جمعی یكی از
عواملی هستند که قادرند تالشهای اعضاء تیم را یكپارچه نموده و در یک مسیر مشخص
هدایت نمایند؛
 .0ساختار مناسب :منظور از ساختار یک تیم نحوه توزیع داخلی وظایف و مسئولیتها و نحوه
برقراری ارتباطات درون تیمی است؛
 .1اعضاء شایسته :برای نیل به اثربخشی تیمهای کاری ،اعضاء تیم نیز میبایست از توانمندیها
و قابلیت های الزم برخوردار بوده و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.
نتایج حاصل از پژوهشهای انجامشده در زمینه کار تیمی نشان میدهند مؤلفههای سازمانی
یكی از عوامل بسیار مهمی است که میتواند بر اثربخشی تیمهای کاری را در سازمان
تأثیرگذارند .جدول زیر متغیرهای شناساییشده در برخی از مدلهای اثربخشی کار تیمی را نشان
میدهد.
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جدول .1متغیرهای سازمانی شناساییشده در برخی مدلهای اثربخشی کار تیمی
ناممحقق/محققان

سال

متغیرها

Gladstein

1984

دسترسی به منابع

ساختار گروه
سیستم پاداش

Driskell et al.

1987

مهارتهای اعضاء
ساختار گروه
اندازه گروه
ساختار پاداش

شخصیت اعضاء
هنجارهای گروه
ویژگیهای وظیفه
استرسهای محیطی

Tannenbaum et
al.

1992

روابط میان گروهی
عدم اطمینان محیطی
جو سازمانی
رقابت

کنترل مدیریتی
سیستم پاداش
منابع سازمانی
سطح استرس

& Kreitner
Kinicki

1995

فرهنگ
استراتژی
سیستم پاداش

ساختار
تكنولوزی
سیستم آموزش

Campion et al.

1996

آموزش
حمایت مدیریت

ارتباطات/هماهنگی میان تیمی

Cohen et al.

1997

سیستم پاداش

تخصیص منابع

Hutton

2000

Rasker

2001

& Kozlowski
Ilgen

2006

& Rajagopal
Rajagopal

2008

منابع
فرهنگ
رهبری
مأموریت و اهداف
سیستم پاداش
سیستمهای سازمانی
اقتضائات زمینهای
ساختار
گرایشات نهادی

سیستم پاداش
سیستم آموزش
پویایی سازمان
فشار زمان
پویایی و پیچیدگی
انسجام اطالعاتی

بر این اساس مؤلفههایی که در بیشتر پژوهشهای پیشین به عنوان مؤلفههای سازمانی
تأثیرگذار بر اثربخشی کار تیمی شناساییشده بودند در این پژوهش استخراجشده و در طراحی
مدل مفهومی تحقیق مورد توجه قرار گرفتند .این مؤلفهها و شاخصهای مربوط به آنها به شرح
زیر هستند.
سیستمهای سازمانی ،فرايندهای تیمی .فرهنگ عبارت است از

فرهنگ  سازمانی ،
ارزشها و هنجارهای تسهیم شده که وجه تمایز یک گروه از سایر گروهها است ( & Hellriegal
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 .)slocum, 1996فرهنگ سازمانی یكی از مؤلفههایی است که میتواند اثربخشی تیمهای
کاری را تحت تأثیر خود قرار دهند .وست و ویكز ( )8111معتقدند فرهنگ سازمانی که تسهیلگر
کار تیمی در سازمان است میبایست در ابعاد زیر توسعه یافته باشد:
ـ اعتماد بین سازمان و کارکنان؛
ـ ارتباطات اثربخش در سرتاسر سازمان؛
ـ مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها؛
ـ حمایت از آموزش مهارتهای الزم برای انجام کار؛
ـ حمایت از کار تیمی.
بر این اساس توسعه تیمهای اثربخش نیازمند برخورداری سازمان از فرهنگ تسهیلگر کار
تیمی است .به منظور کسب اطمینان از اینكه فرهنگ سازمانی از فعالیت تیمهای کاری حمایت
میکند میبایست سیستم تصمیمگیری سازمان نیز مورد بازبینی قرار گیرد .تصمیمهای سازمانی
باید به شیوهای اتخاذ شود که از فرهنگ مبتنی بر همكاری ،اعتماد و حمایت از کار تیمی
برخوردار باشد ( .)Hutton, 2000بر اساس نتایج حاصل از تحقیق کیرکمن و شاپیرو)0228( 8
ابعاد فرهنگ سازمانی نوع برخورد و واکنش سازمان را در قبال کار تیمی و جمعی کارکنان تعیین
کرده و از این طریق بر نحوه طراحی سیستمهای کالن سازمان تأثیر میگذارد .نتایج مطالعههای
انجامشده همچنین نشان میدهد سیستمهای کالن سازمان همچون سیستم ارزیابی عملكرد،
پاداش و بازخورد و سیستم تخصیص منابع نیز به عنوان یكی دیگر از زمینههای سازمانی
اثربخشی تیمهای کاری را تحت تأثیر خود قرار میدهد (.)Kwak, 2004در یک سازمان سیستم
تخصیص منابع همواره به عنوان یكی از عوامل موثر بر شكلگیری تعارضات سازمانی شناخته
میشود .خصوصاً زمانی که منابع به طور ناعادالنه تخصیص مییابند و یا زمانی که منابع کمیاب
میبایست بین تعداد زیادی از تیمهای کاری تقسیم شوند .منظور از تخصیص منابع ،تقسیم پول،
افراد ،تسهیالت ،تجهیزات و سایر منابع میان تیمها و واحدهای مختلف سازمان است
(.)Hellriegal & Slocum, 1996
همچنین طراحی یک سیستم ارزیابی عملكرد اثربخش میتواند به اعضاء تیمهای کاری
سازمان کمک کند تا بتوانند به سادگی آنچه که از آنها انتظار میرود را درك کنند ،نحوه همسو
نمودن عملكرد و رفتارهای خود را با سازمان دریابند و بتواند نحوه برقراری ارتباطات اثربخش با
سایر تیم ها و واحدهای سازمانی را جهت نیل به اهداف کالن سازمان شناسایی نمایند .چنانچه
در سیستم ارزیابی عملكرد سازمان اهداف مورد نظر واضح ،خاص و قابل ارزیابی تعریف شوند،
تیمهای کاری سازمان از استقالل عمل بیشتری جهت انجام وظایف خود برخوردار خواهند بود
1. Kirkman & Shapiro
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( .)Kirkman&Rosen,1999مضافاً آنكه سازمانها از طریق ارائه پاداشهای رسمی و
غیررسمی به عملكرد اعضاء تیمهای کاری و به عملكرد کلی تیم نیز میتوانند حمایت خود را از
کار تیمی نشان دهند .طراحی یک سیستم پاداش اثربخش باعث افزایش انگیزه تیمهای کاری
سازمان در جهت نیل به موفقیت و تحقق اهداف از پیش تعیینشده میگردد و درعینحال
رفتارهای مطلوب و مثبت تیمها را تقویت میکند .از این طریق عالوه بر تحقق اهداف تیمهای
کاری در نهایت اهداف کالن و کلی سازمان نیز محقق میشوند (.)Kennedy et al., 2009
نتایج تحقیقات مختلف اثر سیستمهای کالن سازمان را بر فرایندهای تیمی به اثبات رساندهاند
(به عنوان نمونه MC Grath, 1964, Gladstein, 1984, Driskell et al., 1987, Cohen
 .)& Bailey, 1997, Mathieu et al., 2008از دیدگاه گازو و شا )8330( 8فرایندهای تیمی
عبارتند از « :نحوه برقراری ارتباط بین اعضاء یک تیم کاری با یكدیگر و روشی که بر اساس آن
اعضاء با یكدیگر رفتار میکنند و از این طریق به مبادله اطالعات ،بیان احساسات ،ایجاد حس
تشریک مساعی و حمایت و یا مخالفت با رهبر تیم میپردازند ( .)Kwak, 2004به بیان دیگر
فرایندهای تیمی بیانگر نحوه تعامل اعضاء تیم با یكدیگر و نحوه انجام کار در تیم میباشد .در
بسیاری از مدلهای اثربخشی کار تیمی رویكرد ورودی -فرایند -خروجی مورد استفاده قرار
گرفته است .از دیدگاه راجاگوپال و راجاگوپال )0221( 0نیز فرایندهای تیمی در قالب عناصر زیر
شناخته میشود:
ـ ارتباطات تیمی؛
ـ تصمیمگیری؛
ـ انعطافپذیری؛
ـ بازنگری تیم.
بر این اساس و با توجه به مبانی نظری موجود در زمینه رابطه بین فرهنگ سازمانی،
سیستمهای حمایتی سازمان و فرایندهای تیمی فرضیه اول تحقیق به شرح زیر تدوین میشود:
 :H1فرهنگ سازمانی از طریق سیستمهای حمایتی سازمان بر فرایندهای تیمی تأثیرگذار است.
سیستمهایسازمانیوفرايندهایتیمی.ساختار سازمانی ،راه یا شیوهای

ساختارسازمانی،
است که بهوسیله آن ،فعالیتهای سازمانی تقسیم ،سازماندهی و هماهنگ میشوند .سازمانها
ساختارهایی را بهوجود میآورند؛ تا فعالیتهای عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا
را کنترل نمایند .ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود .نمودار سازمانی نیز یک نماد
قابلمشاهده از کل فعالیتها و فرایندهای سازمان است (اعرابی .)8111 ،متغیرهای زیادی را
1. Guzzo & shea
2. Rajagopal and Rajagopal

01

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 81تابستان 8131

بهعنوان ابعاد ساختار سازمانی نام بردهاند ،از آن جمله میتوان به اجزای اداری ،استقالل ،تمرکز،
پیچیدگی ،تفویض اختیار ،تفكیک ،رسمیت ،انسجام ،حرفهای شدن ،حیطه نظارت،
تخصصگرایی ،استانداردسازی و سطوح سلسلهمراتب عمودی اشاره کرد .از بین این عوامل،
اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز بهعنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر
دارند و معتقدند که بهنوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمیگیرند (قلیپور .)8112 ،اهمیت
ساختار سازمانی به عنوان یكی از عوامل کالن درون سازمانی موثر بر عملكرد تیمهای کاری
همواره مورد تاکید بوده است .تحقیقات نشان میدهد که تیمهایی که دارای سطح باالی
خودمدیریتی هستند در سازمانهایی اثربخشترند که اختیار برای تصمیمگیری در مورد انجام
وظایف توزیعشده باشد و قوانین و رویههای کمتری در آن وجود داشته باشد ( Tata et al.,
 .)2004بر این اساس نحوه طراحی ساختار سازمان میتواند فرایندهای تیمی را تحت تأثیر خود
قرار دهد ( .)Gladstein, 1984, Mathieu et al., 2008نتایج حاصل از مطالعهای که توسط
راجاگوپال و راجاگوپال ( )0221انجام شده است نیز تأثیر مستقیم ویژگیهای ساختار سازمانی را
بر سیستمهای حمایتی سازمان همچون ارزیابی عملكرد ،جبران خدمات و ارتقاء را نشان میدهد.
هدف از طراحی سیستمهای سازمانی تیم محور ایجاد انگیزه در کارکنان جهت انجام کار تیمی و
در نهایت بهبود عملكرد تیمهای کاری سازمان میباشد ،)Heller, 1998( .به عنوان مثال
چنانچه تیمهای کاری به این نتیجه برسند که منابع و امكانات سازمانی به طور عادالنه
تخصیص نیافتهاند ،امكان شكلگیری تعارضات غیر کارکردی بین تیمها و درون تیمها بسیار
افزایش مییابد .به طور کلی میزان منابع در دسترس در یک سازمان همواره بر مدت زمان انجام
کار تأثیر میگذارد .در نتیجه تأخیر در تأمین منابع الزم برای تیمها میتواند منجر به شكلگیری
تعارضات غیرکارکردی درون تیمی و هم منجر به عدم تحقق اهداف سازمانی گردد ( Hutton,
 .)2000براین اساس میتوان گفت به منظور نیل به بهبود مستمر و پایدار در عملكرد تیمهای
کاری میبایست منابع الزم در اختیار تیمها قرار گیرند .با توجه به اینكه نتایج تحقیقات قبلی
تأثیر سیستمهای کالن سازمانی را بر فرایندهای تیمی نشان دادهاند (به عنوان نمونه MC
Grath, 1964, Gladstein, 1984, Driskell et al., 1987, Cohen & Bailey, 1997,
 ،)Mthieu et al., 2008فرضیه دوم تحقیق نیز به شرح زیر است :

 :H2ساختار سازمانی از طریق سیستمهای حمایتی سازمان بر فرایندهای تیمی تأثیرگذار است.
سیستمهایسازمانی،فرايندهایتیمیواثربخشیتیمکاری.کار تیمی در درون سازمان

و در بافت رسمی سازمان شكلگرفته و توسعه مییابد ،براین اساس میزان حمایت سازمان از
تیمهای کاری تأثیر بهسزایی بر عملكرد آنها و میزان موفقیت آنها در جهت نیل به اهداف
دارد .در حقیقت سیستمهای حمایتی غیرکارآمد در سازمان یكی از عامالن و مقصران اصلی عدم
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تحقق اهداف تیمهای کاری محسوب میشوند .بر این اساس عوامل و متغیرهای کالن سازمان
میتواند از ماهیت و فعالیت یک تیم کاری حمایت نموده و یا مانع توسعه فعالیت آن شوند.
بررسیها مدلهای مختلف اثربخشی کار تیمی نیز نشاندهنده این است که طراحی سیستمهای
سازمانی همچون ارزیابی عملكرد ،پاداش و جبران خدمات و سیستم تخصیص منابع در سازمان
در راستای حمایت از کار تیمی میتواند اثربخشی تیمهای کاری را تسهیل نمایند ( Kreitner
 .)and Kinichi, 1995, Cohen et al., 1994هاتون )0222( 8در تحقیق خود به این نتیجه
رسید که سیستم تخصیص منابع و سیستم پاداش در سازمان به عنوان دو مؤلفه محیط سازمانی
بر مؤلفههای تیمی همچون تصمیمگیری تیم تأثیر گذاشته و از این طریق بر اثربخشی کار تیمی
در سازمان نفوذ دارند .مطالعه مدلهای مرتبط با اثربخشی تیمهای کاری نشان میدهد
فرایندهای تیمی در اکثر مدلهای مشاهده یكی از مؤلفههای مهمی است که میتواند مستقیماً
اثربخشی تیم کاری را در سازمان تحت تأثیر قرار دهد به عنوان نمونه ( Campion et al.,
1996, Tannenbaum et al., 1992, Cohen and Bailey, 1997, Mathieu et al.,
 .)2008مرور مبانی نظری پیرامون موضوع اثربخشی تیمهای کاری نیز نشان میدهد در بسیاری
از تحقیقات میزان اثربخشی تیمهای کاری با سه زیر مؤلفه سنجیده میشود ( Cohen et al.,

:)1994, Klimoski & Jones, 1995, cohen & Bailey, 1997
ـ پیامدهای عملكردی :میزان تحقق اهداف تیم؛ 
ـ پیامدهای نگرشیک میزان رضایت اعضاء؛
ـ پیامدهای رفتاری :میزان تمایل اعضاء به ماندن در تیم و یا ترك آن.
بر این اساس فرضیه سوم تحقیق نیز به شرح زیر میباشد:
 :H3سیستمهای سازمانی از طریق فرایندهای تیمی بر اثربخشی تیم تأثیرگذار است.
مدلمفهومیتحقیق .محور اصلی این تحقیق تبیین مؤلفههای سازمانی تأثیرگذار بر اثربخشی
کار تیمی در سازمان میباشد .همانگونه که در مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشاره شد در سطح
سازمان عوامل و متغیرهای گوناگونی بر اثربخشی کار تیمی اثر میگذارند ،بر این اساس برآیند
حاصل از ارزیابی نتایج یافتههای مختلف به طراحی چارچوب مدلسازی تحقیق انجامید .طبق این
چارچوب که در شكل زیر منعكس شده است اثربخشی تیمهای کاری متاثر از عوامل سطح واحد
به شرح زیر میباشد.

1. Hutton
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فرهنگسازمانی

 اعتماد  -ارتباطات
 مشارکت حمایت از آموزش حمایت از کارتیمی

ساختارسازمانی

سیستمهای
سازمانی
 ارزیابی عملكردپاداش و بازخور -تخصیص منابع

فرايندهایتیمی
 ارتباطات تیمی تصمیمگیری انعطافپذیری -بازنگری تیم

اثربخشیتیم
 عملكرد رفتار -نگرش

 عدم رسمیت عدم تمرکز -عدم پیچیدگی

شكل  .8مدل مفهومی تحقیق

با توجه به روابط بین متغیرها در مدل مفهومی فوق ،فرضیات این تحقیق جهت آزمون روابط
پیشبینیشده و در نهایت بررسی مدل پیشنهادشده به شرح زیر میباشد:
 .8فرهنگ سازمانی از طریق سیستمهای حمایتی سازمان بر فرایندهای تیمی تأثیرگذار است؛
 .0ساختار سازمانی از طریق سیستمهای حمایتی سازمان بر فرایندهای تیمی تأثیرگذار است،
 .1سیستمهای حمایتی سازمان از طریق فرایندهای تیمی بر اثربخشی تیم تأثیرگذار است.


روششناسیپژوهش 

.3

این پژوهش از لحاظ دستهبندی بر مبنای هدف ،تحقیق توسعهای و کاربردی است ،زیرا به
توسعه دانش در یک زمینه خاص میپردازد .از سوی دیگر از لحاظ دستهبندی پژوهشها بر
مبنای روش و نحوه گردآوری دادهها ،تحقیقی توصیفی-پیمایشی است که رابطه میان متغیرهای
مدل مفهومی پژوهش را بر اساس هدف تحقیق و با استفاده از تكنیک ماتریس همبستگی یا
کوواریانس تحلیل مینماید .همچنین پژوهش حاضر از لحاظ دستهبندی پژوهشها از نظر مكانی
در گروه پژوهشهای میدانی است به گونهای که با جمعآوری اطالعات از طریق مطالعات میدانی
و در چارچوب جامعه و نمونه آماری وضعیت رابطه میان متغیرهای تحقیق بر اساس مدل
مفهومی پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت .جامعه آماری این پژوهش به دو گروه
تقسیم میشود  :گروه اول خبرگان و متخصصان کار تیمی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی
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ایران میباشد .این افراد به تعداد  12نفر با استفاده از روش گلوله غلتان شناساییشده و به منظور
سنجش روایی مدل مفهومی احصاء شده از مبانی نظری دیدگاه آنها پیرامون مؤلفههای مدل و
همچنین شاخصهای زیرمجموعه هر مؤلفه مورد بررسی قرار گرفته است .گروه دوم را کلیه
مدیران و کارشناسان فعال در پروژههای برق -آبی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به
تعداد کل  ،111تشكیل میدهد .با توجه به پراکندگی جامعه آماری این تحقیق در  81پروژه
عمرانی سازمان مورد مطالعه ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده یا گروهی جهت
تعیین نمونه آماری مورد مطالعه استفاده شده است .با تكیه بر این روش و با استفاده از فرمول
نمونهگیری تعداد  811نفر از کارکنان شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جدول  .4میزان نمونههای آماری با توجه به حجم جامعه
ردیف

طرح عمرانی

1

آزاد

92

9

بهرهبرداری

41

3

خرسان 3

91

7/71

4

رودبار لرستان

47

19/17

93

1

داریان

91

1/92

11

7

بختیاری

91

1/92

11

6

سیاه پیشه

91

1/92

11

4

سردشت

97

7/46

13

2

سیمره

33

4/63

16

11

گتوند

14

14/94

96

11
19
13

تعداد کل کارکنان

درصد نمونهها
6/76

11

11/44

91
13

آب متوسط و کوچک
مطالعاتی
شبکههای آبیاری
کل

تعداد نمونهها

13

3/43

7

44

19/72

94

3

1/62

9

364

111

121

در این پژوهش جهت بررسی روایی مدل مفهومی با نظر خبرگان سازمان مورد مطالعه و
استخراج مؤلفههای تأیید شده توسط خبرگان ،در ابتدا به گردآوری نظر خبرگان کار تیمی در
سازمان مورد مطالعه پیرامون مؤلفههای استخراجشده از مبانی نظری و تأیید و یا رد این مؤلفهها
توسط افراد یادشده اقدام شده است .خبرگان سازمان را افرادی تشكیل دادند که دارای حداقل ده
سال سابقه کار در پروژههای عمرانی شرکت بوده و از دانش و تجربه کافی در زمینه کار تیمی
برخوردار باشند .این افراد به تعداد  12نفر با کمک مدیران و کارشناسان دفتر توسعه منابع انسانی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شناسایی شدند .سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه
دادههای مورد نیاز تحقیق جهت تست مدل مفهومی در بین مدیران و کارشناسان نمونه آماری
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اقدام شده است .الزم به ذکر است روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق جهت تأیید مورد سنجش
قرار گرفت .برای روایی تحقیق ضمن بررسی نظر خبرگان سازمان مورد مطالعه پیرامون سؤاالت
طراحیشده  ،از اعتبار همگرا استفاده شده است  .برای پایایی روش ضریب آلفای کرونباخ بر روی
نمونه مقدماتی  02نفر از اعضاء نمونه آماری بكار گرفته شده است .نتایج حاصل از محاسبه
اعتبار همگرا و آلفای کرونباخ برای مؤلفههای تحقیق و شاخصهای مربوط به آنها نشان
میدهد مقدار اعتبار همگرای تمام مؤلفهها و شاخصهای زیرمجموعه آن از حد قابلقبول ()2/1
باالتر است .مقدار آلفای کرونباخ تمام مؤلفهها و شاخصهای مربوط به آن نیز از حد قابلقبول
( )2/1باالتر است.
ويافتههایپژوهش 

دادهها
.4تحلیل 

به منظور تحلیل اهمیت مؤلفهها با توجه به بلی خیر بودن جوابها از آزمون دو جملهای
استفاده شده است .جدول زیر نتایج حاصل از ارزیابی اهمیت مؤلفههای اصلی مدل تحقیق را
نشان میدهد.
جدول  .1نتایج آزمون دوجملهای به منظور بررسی دیدگاه خبرگان پیرامون مؤلفههای مدل مفهومی تحقیق
گروه

تعداد

مقدارآزمون

)سطحمعناداری)

بلی

12
12

2/12

2/222

بلی
خیر

03
8
12
12
12

بلی

12
12
03

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی

بلی
سیستمهای سازمانی
فرایندهای تیم

بلی
اثربخشی تیم کاری

2/12

2/12

2/222

2/222

2/12

2/222

2/12

2/222

8
12

نتیجه آزمون نشان میدهد مقدار سطح معناداری برای تمامی مؤلفهها از  %1کمتر است .در
نتیجه از دید خبرگان تمامی مؤلفهها از اهمیت معناداری برخوردار هستند.
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شاخصهای هر مؤلفه .با توجه به انتخاب طیف لیكرت برای

ارزيابی میزان اهمیت 
سؤالهای تشكیلدهنده متغیرهای مورد بررسی ،میبایست مقادیر حاصل از نظرات پاسخگویان
را مورد بررسی قرار داد تا این موضوع روشن شود که آیا میانگین پاسخهای ایشان به طور
متوسط با مقدار سه (عدد وسط طیف لیكرت) تفاوت معناداری دارد یا خیر؟ بنابراین ،از آزمون
مقایسه میانگین تک نمونهای استفاده شده است که نتایج آن در ذیل آمده است .
جدول  .1نتایج آزمون  tیک نمونهای به منظور بررسی دیدگاه خبرگان پیرامون اهمیت شاخصهای زیرمجموعه هر
مؤلفه مدل تحقیق
متغیر
اعتماد

میانگین

انحرافاستاندارد

فرهنگ سازمانی
7

tآماره

2/311

1/117

حمایت از کار تیمی

7/0

2/187

3/0

مشارکت
حمایت از آموزش
ارتباطات

1/31
1/31
1/1
ساختار سازمانی
1/11
1/11
1/17
سیستمهای سازمانی

2/17
2/17
2/121

1/330
1/330
1/770

8/211
8/211
8/221

7/177
1/111
0/111

7/81

8/20

1/011

1/31

2/13

1/31

1/3

2/310

1/178

عدم پیچیدگی
عدم تمرکز
عدم رسمیت
سیستم پاداش و جبران
خدمات
سیستم تخصیص منابع در
سازمان
سیستم ارزیابی عملكرد و
بازخور

فرایندهای تیمی



بازنگری

7/11

2/113

88/831

روابط

7/01

2/17

82/171

انعطافپذیری

7/8

2/113

1/37

تصمیمگیری

1/3

2/718

82/011

رفتار

اثربخشی تیم
1/31

2/113

1/381

نگرش

7/7

2/111

81/187

عملكرد

7/21

2/321

1/77
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نتیجه آزمون نشان میدهد اوالً مقدار میانگین حاصله ،برای تمامی شاخصها باالتر از حد
متوسط ارزیابی شده است و همچنین فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با  1رد میشود و
پاسخها به طور روشنی با عدد ( 1عدد متوسط) و به صورت دو دنباله تفاوت معناداری دارند (مقدار
سطح معناداری از  %1کمتر است) .مقدار عدد بحرانی آزمون تک دنباله در سطح آلفای برابر با
 2/21برابر با مقدار  8/171میباشد .از سوی دیگر مقدار آمار  tبرای تمامی شاخصها از مقدار
بحرانی تک دنباله  8/171کمتر میباشند بنابراین فرض آزمون تک دنباله مبنی بر بزرگتر بودن
با عدد  1تأیید میشود و در نتیجه از دید خبرگان تمامی شاخصها نیز از اهمیت معناداری
برخوردار هستند.


سنجشمدلمفهومیتحقیق.نمودار زیر مدل معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب
استاندارد نشان میدهد .کلیه متغیرهای این مدل به دو دستهپنهان و آشكار تبدیل میشوند.
متغیرهای آشكار (مستطیل) یا مشاهدهشده به گونهای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازهگیری
میشود ،درحالیکه متغیرهای پنهان (بیضی) یا مشاهده نشده به گونهای مستقیم اندازهگیری
نمیشوند ،بلكه بر اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازهگیری شده استنباط
میشوند .متغیرهای پنهان بیانگر یكسری سازههای تئوریكی هستند مانند مفاهیم انتزاعی که
مستقیماً قابلمشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهدهشده ساخته و مشاهده میشوند.
در این مدل متغیرهای فرهنگ و ساختار سازمانی مستقل یا برونزا ،متغیرهای سیستمهای
سازمانی و فرایندهای تیمی میانجی و متغیر اثربخشی تیم (وابسته) یا درونزا میباشند .
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شكل  .0مدل معادالت ساختاری تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد
جدول  .1نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق
شماره
اول
دوم
سوم

عنوانفرضیه
فرهنگ سازمانی← سیستمهای حمایتی
سازمان ←فرایندهای تیمی
ساختار سازمانی← سیستمهای حمایتی سازمان
←فرایندهای تیمی
دریای آزادتم حمایتی← فرایندهای تیمی
←اثربخشی تیم کاری

ضريب
تأثیر

آمارهt

سطح
معناداری

نتیجه

2/11

7/111

P<0/01

تأیید

2/811

8/31

P<0/01

تأیید

2/11

80/11

P<0/01

تأیید

|t|>1/96 Significant at P<0/05, |t|>2/58 Significant at P<0/01,

با توجه به جدول فوق ،مقادیر به دست آمده از بررسی فرضیات اول تا پنجم نشان میدهد
مقدار  tبرای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر
خارج بازه  8/31تا  -8/31هر پارامتر مدل) ،بزرگتر از  8/31محاسبه شده است .لذا میتوان بیان
نمود که تمام فرضیات محقق با  33درصد اطمینان تأیید میشود .به عبارت دیگر هر دو متغیر
فرهنگ و ساختار سازمانی از طریق سیستمهای سازمانی بر فرایندهای تیمی تأثیرگذار است و در
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نهایت فرایندهای تیمی دارای اثر معنیداری بر اثربخشی تیم کاری میباشد .با توجه به مثبت
بودن ضرایب مسیر میتوان گفت نوع روابط در مدل به دست آمده مثبت و معنادار میباشد.

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

به ثمر رساندن کارها با استفاده از روش تیمی ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهرهبرداری
کامل از تواناییهای منابع انسانی (که از آن به طور کامل استفاده نمیشود) ،در اختیار میگذارد.
بنابراین شناسایی عوامل موثر بر بهبود کار تیمی در راستای پذیرش تغییرات و شناخت مشارکت
فعال اجتماعی و تغییر امری اجتنابناپذیر است و میتواند با کمک به سازمانها در جهت طراحی
تیمهای اثربخش و مدیریت کارآمد فرایندهای تیمی مزیت راهبردی ایجاد نموده و درعینحال
برای کارکنان نیز فرصتهای رشد و توسعه فردی را فراهم آورد (معایر حقیقی فرد و دیگران،
.)8111
هدف از این بررسی شناسایی مؤلفهها و شاخصهایی است که در درون سازمان میتوانند
اثربخشی تیمهای کاری را تحت تأثیر قرار دهند .در این بررسی با مطالعه مبانی نظری پیرامون
موضوع مؤلفههای متعددی به عنوان عوامل سازمانی موثر بر اثربخشی تیمهای کاری شناسایی
شدند و با تأیید این مؤلفهها توسط خبرگان حوزه کار تیمی در سازمان مورد مطالعه این نتیجه
حاصل شد که در هنگام طراحی تیمهای کاری در سازمان میبایست به فرهنگ و ساختار
سازمانی به عنوان مؤلفههایی که اثربخشی تیم را تحت تأثیر قرار میدهند توجه شود .همچنین
بر اساس نظر خبرگان ،طراحی شغل تیم محور ،ویژگیهای ساختاری تیم ،انسجام تیمی و
فرایندهای درون تیمی نیز عواملی هستند که میتوانند بر اثربخشی یک تیم کاری در سازمان
تأثیرگذار باشند.
نتایج حاصل از آزمون مدل تحلیل مسیری تحقیق حاضر نشان میدهد چنانچه در سازمان
فرهنگ کار تیمی حاکم باشد ،سیستمهای سازمانی نظیر سیستم پاداش و جبران خدمات و
همچنین سیستم ارزیابی عملكرد و تخصیص منابع به گونهای طراحی میشوند که از فعالیتهای
جمعی و تیمی کارکنان حمایت کرده و از این طریق فرایندهای تیمی در سازمان بهبود مییابند.
به بیان دیگر در یک سازمانی که از فرهنگ کار جمعی و تیمی برخوردار است ارزشهایی
همچون اعتماد به سازمان ،ارتباطات اثربخش درون سازمانی ،مشارکت و همكاری کارکنان در
تصمیمگیریها در سطح باالیی بوده و درعینحال ارزشها و هنجارهای سازمان به نحوی تنظیم
میشوند که از ارتقاء سطح مهارت و آموزش کارکنان و همچنین از تشریک مساعی و کار جمعی
آنها حمایت میکنند .لذا کلیه سیستمهای سازمانی نیز به نحوی طراحی میشوند که تسهیلگر
و مشوق کار جمعی کارکنان بوده و انگیزه آنها را جهت انجام کار تیمی افزایش دهد .این امر با
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نتایج تحقیق کیرکمن و روزن ( 8)8333نیز همراستا میباشد .بر اساس نتایج حاصل از تحقیق
این دو پژوهشگر نیز ابعاد فرهنگ سازمانی بر نحوه برخورد سازمان در قبال کار تیمی و تشكیل
تیمهای کاری و همچنین چگونگی طراحی سیستمهای کالن سازمانی تأثیر میگذارد .از سوی
دیگر با توجه به یافته این تحقیق چنانچه سیستم تخصیص منابع و امكانات در سازمان بر محور
حمایت از کار تیمی قرار داشته باشد ،ارزیابی عملكرد کارکنان به نحوی انجام شود که نه تنها بر
عملكرد فردی کارکنان بلكه بر نتایج جمعی و عملكرد کلی تیمهای کاری متمرکز باشد و به
دنبال آن جبران خدمات و تخصیص پاداش نیز نه تنها مبتنی بر عملكرد فردی بلكه متناسب با
رفتارهای تیمی کارکنان و نتایج حاصل از عملكرد جمعی آنها صورت پذیرد .این امر سبب
میشود بسیاری از فرایندهای درونی تیمها همچون مشارکت کارکنان در اتخاذ تصمیمات ،نحوه
برقراری ارتباطات درون تیمی ،بازنگری تیم در عملكرد خود و انعطاف در ایجاد تغییرات الزم در
تیم بهبود یابند .تأثیر مستقیم سیستمهای سازمانی حمایتگر کار تیمی بر فرایندهای تیمی با نتایج
بسیاری از تحقیقات قبلی نیز همگرا میباشد ( MC Grath, 1964, Gladstein, 1984,
 .)Driskell et al., 1987, Cohen & Bailey, 1997, Mathieu et al., 2008نتایج حاصل
از بررسی حاضر همچنین نشان داد ابعاد ساختاری سازمان بر نحوه طراحی سیستمهای کالن
سازمانی تأثیر گذاشته و از طریق آن فرایندهای تیمی را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد .به بیان
دیگر با توجه به نتایج این تحقیق در شرایطی که ساختار سازمان غیرمتمرکز بوده و دارای
پیچیدگی و رسمیت کم باشد زمینه و بستر الزم برای توسعه کار تیمی فراهم شده است .در
چنین سازمانی اختیارات تصمیمگیری به سطوح پایینتر واگذار میشود ،میزان تفكیک درون
سازمان و تعداد سطوح در سلسلهمراتب سازمانی کم بوده و همچنین میزان رویهها و
دستورالعملهای رسمی در حد متعادل و تا حدودی کم میباشد .این امر سبب میشود
سیستمهای سازمانی همچون سیستم پاداش و جبران خدمات ،سیستم ارزیابی عملكرد کارکنان و
سیست م تخصیص منابع به نحوی طراحی شوند که کارکنان را در جهت همكاری با یكدیگر و
فعالیتهای جمعی در راستای نیل به اهداف سازمان ترغیب نمایند ،که با یافته تحقیق راجاگوپال
و راجاگوپال ( )0221همسو میباشد .همان طور که پیش تر نیز ذکر شد نتایج تحقیق حاضر
نشان داده است چنانچه سیستم ارزیابی عملكرد سازمان به جای ارائه بازخوردهای فردی عملكرد
کلی تیمهای کاری را مد نظر قرار داده و به خروجی حاصل از عملكرد کلی تیم بازخور دهد،
چنانچه سیستم پاداش مبتنی بر عملكرد فردی و سیستم پاداش مبتنی بر عملكرد جمعی اعضاء
تیم بوده و از طریق ارائه پاداشهای رسمی ،غیررسمی به عملكرد اعضاء تیمهای کاری و به
عملكرد کلی تیم میتوانند حمایت خود را کار تیمی نشان دهند و در نهایت چنانچه منابع مالی،
1. Kirkman & Rosen
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فیزیكی و انسانی الزم برای بقاء و عملكرد مطلوب تیمها در اختیار آنها قرار گیرد ،کلیه
فرایندهای درونی تیم نیز بهبود مییابد.
در نهایت آنكه نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد چنانچه در یک سازمان سیستمهای
جبران خدمات ،ارزیابی عملكرد و تخصیص منابع به گونهای طراحی شوند که همواره مشوق کار
تیمی بوده و انگیزه کارکنان را جهت برقراری تعامالت مستمر ،مبادله اطالعات و تشریک
مساعی جهت نیل به اهداف مشترك که الزمه کار تیمی و جمعی است افزایش دهد ،فرایندهای
تیمی نیز بهبود مییابند و از طریق بهبود فرایندهای تیمی اثربخشی تیم کاری نیز افزایش
مییابد .نقش میانجیگری فرایندهای تیمی در رابطه بین سیستمهای حمایتی سازمان و
اثربخشی کار تیمی در تحقیقات گالدستین )8317( 8و کوهن و بایلی ( )8331نیز تأیید شده
است .به بیان دیگر حمایت سیستمها و مكانیزمهای کالن سازمان از کار تیمی کارکنان سبب
میشود در درون تیمهای کاری کلیه فرایندهایی که به منظور نیل به اثربخشی کار تیمی و
تحقق اهداف آن ضروری هستند همچون فرایندهای ارتباطی ،تصمیمگیری مشارکتی ،بازنگری
در تیم و انعطافپذیری تیم در هنگام مواجهه با تحوالت پیرامونی بهبود یابند .هاتون ( )0222نیز
در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سیستم تخصیص منابع و سیستم پاداش در سازمان به
عنوان دو مؤلفه محیط سازمانی بر مؤلفههای تیمی همچون تصمیمگیری تیم تأثیر گذاشته و از
این طریق بر اثربخشی کار تیمی در سازمان نفوذ دارند .از سوی دیگر نتایج تحقیق حاضر نشان
داد بهبود فرایندهای تصمیمگیری تیمی ،مشارکت اعضاء در کلیه امور مربوط به تیم خود،
ارتباطات اثربخش درون تیمی ،انعطافپذیری تیم و بازنگری منظم دورهای عملكرد توسط تیم
سبب میشود اثربخشی تیم کاری از ابعاد عملكردی ،نگرشی و رفتاری ،یعنی میزان نیل به
اهداف تیم ،رضایت کارکنان از عضویت در تیم خود و همچنین تمایل آنها به همكاری بیشتر در
تیم افزایش یابد.

1. Gladstein
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